
ECO2050 Erkende CV – Privacyverklaring 

 
ECO2050 Erkende CV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor 
verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u terecht op 
info@nuhma.be of 011 26 63 73. 

1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens 
ECO2050 verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met volgende doelen: 
 

• Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen; 
• Het beheer van de aandeelhoudersadministratie; 
• Communicatie met de aandeelhouders omtrent hun aandeelhouderschap;  
• Dienstverlening aan de aandeelhouders 
• Communicatie omtrent het voorwerp en de coöperatieve finaliteit en waarden van ECO2050; 
• Het verhogen en het verbreden van de betrokkenheid, de maatschappelijke interesse en 

gemeenschappelijke behoeften van de aandeelhouders en het ruime publiek bij het voeren 
van het beleid; 

• Controledoeleinden, waaronder begrepen voorkomen van onregelmatigheden en/of 
frauduleuze handelingen. 

2. Rechtsgrond(en) van de verwerking van uw persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming:  
 

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u als 
aandeelhouder heeft gesloten met ECO2050; 

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ECO2050 
rusten; 

• Toestemming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van 
toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 

3. Delen van uw persoonsgegevens met derden 
 
ECO2050 verkoopt uw persoonsgegevens niet. ECO2050 stelt uw persoonsgegevens ook niet ter 
beschikking aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten behoudens wat 
volgt. 
 
ECO2050 heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Nuhma CVBA, met 
maatschappelijke zetel te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, en ondernemingsnummer 0472.325.068. 
Deze dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op (in de meest ruime zin) administratieve, 
boekhoudkundige, financiële en juridische dienstverlening, met inbegrip van het beheer van het 
aandeelhouders bestand en de uitoefening van een mandaat als algemeen directeur. Uw 
persoonsgegevens zullen, in kader van de uitoefening van voornoemde overeenkomst, ter beschikking 
gesteld worden van Nuhma. Nuhma kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in kader van de 
uitoefening van voornoemde dienstverleningsovereenkomsten en voor het aanbieden van voordelen 
aan de aandeelhouders. 
 
 



ECO2050 heeft met Nuhma een verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin afspraken worden 
gemaakt met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en waarin garanties gegeven 
worden met betrekking tot het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen ter 
bescherming van uw persoonsgegevens.  
 
ECO2050 is in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. Denk 
hierbij aan het vertrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten of in kader van een gerechtelijke 
onderzoek. 

4. Bewaarperiode van uw persoonsgegevens 
ECO2050 bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk voor de 
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.  
 
De persoonsgegevens die vereist zijn voor het opstellen en houden van het aandelenregister worden 
bijgehouden gedurende de ganse looptijd van ECO2050, tot 5 jaar na de vereffening. De overige 
persoonsgegevens van de aandeelhouders worden bijgehouden tot 31 december van het 10de jaar na 
het jaar waarin de aandeelhouder volledig is uitgetreden. 

Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens verwijderd.  

5. Beveiligingsmaatregelen 
ECO2050 treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw 
persoonsgegevens te bescherming tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijke 
verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige 
andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. 

6. Uw rechten  
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan ze (laten) verbeteren indien 
ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking. 

ECO2050 kan echter net verplicht worden persoonsgegevens te verwijderen wanneer de verwerking 
nodig is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen.  

Bovendien, heeft ieder het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal 
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen 
naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar 
welkom@eco2050.be. 

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan ECO2050 uw identiteit verifiëren. Wees 
altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen, zodat ECO2050 uw vraag concreet en 
correct kan behandelen. 

Direct marketing 
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het 
oog op direct marketing.  



Klacht 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be). 

Wijziging privacy policy 
ECO2050 kan zijn Privacyverklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 
onze website (www.eco2050.be).  Oudere versies van de Privacyverklaring zullen in ons archief worden 
opgeslagen. Stuur ons een e-mail (welkom@eco2050.be) indien u deze wilt raadplegen. 
 
 


